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Forsvarets Seniorforbund Bodø  

Gardasjøen 

12.09 – 19.09.17 
Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og 
turister fra Europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i den nordre delen av 
Italia, sentralisert mellom Brescia, Verona, Milan og Venezia. Den vakre innsjøen 
varmes opp av varme kilder fra jordens indre, hvilket betyr at vannet holder meget 
behagelige temperaturer om sommeren, og at det ikke fryser over om vinteren. Her 
opplever du Middelhavets flora, pittoreske små bukter, idylliske landsbyer, 
middelalder slott og historiske byer. 

Garda har 4.000 innbyggere og er en karakteristisk vakker by – kanskje den mest 
populære byen ved innsjøen som har samme navn. Klimaet er herlig. Brisen fra 
fjellene gjør at det ikke blir for varmt om sommeren, mens den lune beliggenheten 
mellom fjell og vann sikrer milde vintre. Byen ligger på østsiden av Gardasjøen, på 
”Riviera degli Olivi” (olivenkysten). I middelalderen voktet et ruvende fort over byen 
og havnen.  

Som flere andre byer rundt Gardasjøen, var Garda et strategisk punkt for en borg, 
og byen har vært åstedet for flere slag gjennom historien. Garda er et av de mest 
populære stedene å bo ved Gardasjøen.  
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Dag 1  Bodø – Oslo - Venezia 

Avreise med Norwegian fra Bodø kl.07.00 til Oslo og videre kl.10.25 med 
ankomst til Venezia kl.13.05.  Her møter bussen som kjører den 150 km lange 

turen til Garda en koselig by som ligger ved Italias største innsjø, Gardasjøen. 
Under veis stopper vi for lunsj (ikke inkludert). Vi ankommer Hotel Poiano 
****, som ligger vakkert til med utsikt over Gardasjøen. Her skal vi bo i 7 

netter.  Etter å ha sjekket inn, kan man slappe av litt, ta seg et bad eller nyte 
området rundt hotellet, før vi spiser middag etter en hektisk, men hyggelig 

reisedag. 
 

   
Hotel Poiano er et 4 stjerners hotell med vakker utsikt over Gardasjøen. 

Hotellet har egen restaurant samt bar inne og ute. De har både innvendig og 
utvendig basseng, samt en SPA avdeling med stort utvalg av massasjer og 
behandlinger.  Forøvrig har de en egen flott sauna avdeling. 

Mer informasjon: http://www.poiano.com/en/index.php  
 

Dag 2 Garda 
Frokost. Vi slapper av på formiddagen og gjør oss kjent ved hotellet 
og området.  Før lunsj samles vi for å ta en rusletur med lokalguide i 

byen. Som flere andre byer rundt Gardasjøen, var Garda et 
strategisk punkt for en borg, og byen har vært åstedet for flere slag 

gjennom historien. Man kan spesielt anbefale spaserturer gjennom 
den gamle delen av Garda, hvor man finner vakre brosteinsgater 
omringet av fascinerende gamle bygninger 

Felles middag på hotellet.  

Dag 3 Utflukt til Limone og Malcesine 

Etter frokost skal vi ha utflukt til 2 av nabobyene.  Vi velger å reise 
med rutebåten til Limone sul Garda som er en populær destinasjon 
ved Gardasjøen. Den ligger på vestsiden av den nordre delen av 

sjøen. Limone ligger innrammet mellom dramatiske klipper, som gjør 
Limone til et spektakulært skue. Byen er kjent for sine sitroner og 

lime, noe som har gitt byen navnet. Gamlebyen har mange 
fantastiske trange gater mellom vakre hus. Etter besøk her tar vi 
båten over sjøen til Malcesine som er en liten by på østkysten av 

den nordre delen av Gardasjøen, og er en trivelig liten by med 

koselige gater mellom flotte hus og butikker. Castello Scaligero er et 
høydepunkt i byen. Vi besøker det fascinerende slottet. For de som 

har lyst, kan de ta den berømte kabelheisen opp fjellet Monte Baldo 
1760 meter over havet. Fjellet er populært for spaserturer hvor man 
finner fantastiske utsiktsposter langs stien. Her kan man nyte 

utsikten over Malcesine og Gardasjøen fra baren på toppen av 
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kabelheisen. Til avtalt tid reiser vi tilbake til vårt hotell. Felles middag på 

hotellet.  

Dag 4   Garda 
Frokost og middag ved hotellet. Dagen til egen disposisjon 
 

Dag 5  Utflukt til Sirmione og sør enden av sjøen 
Frokost. I dag skal vi sammen med lokalguiden kjøre buss til 

Sirmione som ligger på en smal halvøy som strekker seg nordover 
fra sørenden av Gardasjøen. Byen er en turistmagnet med en 

sjarmerende, forholdsvis bilfri gamleby. Allerede i romertiden var 

dette et yndet feriested. 

I Sirmione kan man på få minutter bevege seg fra førhistorisk tid 
via antikken  og middelalderen til vår egen tids luksuriøse 
moteforretninger og gode restauranter. I Lugana er det lange 

tradisjoner for vinproduksjon., Til tross for det flate 
landbruksarealet som vanligvis ikke er egnet for produksjon av høy 

kvalitet viner, er dette unntaket. Vi spiser også pizza lunsj på lokal 

restaurant under turen, før vi reiser tilbake til hotellet og middag. 

 
Dag 6   Garda  
Frokost og middag ved hotellet. Dagen til egen disposisjon 

 
Dag 7  Verona    

Etter frokost drar vi til Romeo og Julies by - Verona. Den kanskje 
mest berømte og tragiske kjærlighetshistorien skal ha funnet sted her.  
Noe italienerne virkelig får fram gjennom den årlige Operafestival.  
Lokalguiden tar oss også med til det stemningsfulle by sentrum i 
Verona med sine flotte renessansepalasser, samt romansk og gotisk 
kirker. Her setter vi også av litt tid til shopping og felles lunsj. På turen 
tilbake blir det også tid til til å teste lokal vin produksjon. Felles middag 
på hotellet. 

 
Dag 8  Garda – Venezia – Oslo    
Etter tidlig frokost kommer bussen som kjører tilbake til flyplassen 

ved Verona,  hvor vi flyr hjem med Norwegian fra Venezia kl.13.45 
med ankomst Gardermoen kl.16.25.  Videre til Bodø kl.21.45 og 

ankomst kl.23.15. 
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Reisefakta: 

Avreise: 12.09.2018 

Varighet:  8 dager 

Pris:         kr. 14.850,- i dbl rom 

 

Prisen inkl.: 

  Fly Bodø – Oslo - Venezia t/r 
  Alle flyskatter 
  Busstransport i henhold til program 
  7 overnattinger i dbl rom Hotel Poiano, Garda ****    

7 frokoster 
7 middager 
Lunsj dag 2, 5 og 7 
Lokalguide dag 2, 5 og 7 
Utflukt til Limone og Malcesine med lokalbåt 
Utflukt til Sirmione med lokalguide  
Utflukt til Verona inkl. vinsmaking 
Reiseleder fra Aller Travel.  

   
Tillegg: Enkeltromstillegg ca. kr.1.750,- 
  Lunsjer 
  Drikkevarer 
  Reiseforsikring 
 
Vi tar forbehold om endringer av programmet, endringer som følge av endrede 
flytider samt skatter og avgifter. 
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